
 طرح دوره

 

 نام درس:
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 تعداد واحد:

 واحد 1

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 جراحی دهان و فک و صورت 

 رادیولوژی 

 کودکان 

 اندو 

 

 مسئول درس:
 گروه جراحی دهان و فک و صورت

 alirezaparhiz@gmail.com -09125130627دکتر علیرضا پرهیز 
 

 پیش نیاز:

  1مبانی اندو نظری 

 مبانی دندانپزشکی ترمیمی 

   1جراحی دهان و فک و صورت نظری 

  2رادیولوژی دندان فک و صورت نظری 

  1دندانپزشکی کودکان نظری 

 

 اهداف کلی:

آموزش بیمار می باشدو همچنین دانشجو با پیگیری  شناخت صدمات وارده به دهان و فک و صورت و روشهای درمانی و مالحظات خاص در درمان و

 های بعد از درمان و روشها و راهبردهای پیشگیرانه در صدمات بر اساس آخرین شواهد علمی آشنا میگردد.

 

 اهداف اختصاصی:

 :کند و نام ببرد تروماهای فک و صورت را طبقه بندیدانشجو باید بتواند انواع  حیطه شناختی. 

 :دانشجو باید بر اساس نوع آسیب وارده بهترین طرح درمان را ارائه نماید حیطه رفتاری. 

 :باید بتواند راههای پیشگیری از آسیبها را بیان کند و حتی در جوامع کوچک مانند مدارس پیاده سازی نمایددانشجو  حیطه عاطفی. 

 



 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 

  سرفصل گروه اموزشی تعداد جلسات مدرسنام  تاریخ

 کودکان 1 مشرفیاندکتر  23/06/98
طبقه بندی ، اپیدمیولوژی و اتیولوژی تروماهای 

 دندانی
1 

 2 اصول معاینه و تشخیص انواع تروماهای دندانی کودکان 1 دکتر مشرفیان 30/06/98

 کودکان 1 دکترمشرفیان 06/07/98
وارده به تاج دندان اصول تشخیص و درمان صدمات 

 های دائمی نابالغ
3 

13/07/98 

20/07/98 
 کودکان 2 دکتر خان محمدی

 نحوه تشخیص ، درمان و پیش آگهی صدمات

luxation ,Avulsion  و نحوه کاربرد اسپلینت

 دندانهای نابالغ

4 

 کودکان 1 دکترخان محمدی 04/08/98
صدمات وارده بر دندان های شیری و عوارض ناشی 

 آن بر دندان های  دائمیاز 
5 

11/08/98 
 دکتر گودرزی پور

 
 6 تکنیک های تصویربرداری در تروماتولوژی رادیولوژی 1

 اندودانتیکس 1 دکترخدمت 18/08/98
نحوه تشخیص ، درمان و پیش آگهی شکستگی های 

 پیچیده تاج دندان های بالغ
7 

 اندودانتیکس 1 دکترخدمت 25/08/98
نحوه تشخیص ، درمان و پیش آگهی شکستگی های 

 ریشه و ریشه دندانهای بالغ –تاج 
8 

 اندودانتیکس 1 دکترخدمت 02/09/98

 نحوه تشخیص ، درمان و پیش آگهی صدمات

luxation ,Avulsion  و نحوه کاربرد اسپلینت

 دندانهای بالغ

9 

 جراحی 1 دکترمحمدی 09/09/98
صورتی از بستری تا  مدیریت تروماهای دهانی فکی و

 درمان
10 

 11 آسیب های ناشی از ضربه به بافت نرم جراحی 1 دکتر دهقانی 16/09/98

23/09/98 

30/09/98 
 12 آسیب های ناشی از ضربه به استخوان جراحی 2 دکترقراجه ای

 جراحی 1 دکتررزم آرا 07/10/98
اصول تشخیص و درمان شکستگی های فک و 

 صورت
13 

 جراحی 1 دکتربشکار 14/10/98
عوارض احتمالی پس از شکستگی های فک و صورت 

 TMJ و
14 

 جراحی 1 دکترخراسانی 21/10/98
مستندسازی و آشنایی با مسائل قانونی به دنبال 

 ترومای دندانی
15 



 

 روش های تدریس:

 جلسات پرسش و پاسخ–اسالید  –سخنرانی 

                                                                                                                                                                                                                         

 وظایف دانشجو:

  و عدم غیبتحضور به موقع در کالس درس 

 پاسخگویی به سواالت اساتید و امتحانات میان ترم 

 حضور در جلسه ی امتحان پایان ترم 

 انجام تکالیف محوله 

 رعایت احترام استاد و همکالسی 

 

 وظایف استاد:

 حضور به موقع در کالس درس 

 کنترل حضور و غیاب دانشجویان 

  واحد درسیاستفاده از دانش ها و تجهیزات کمک اموزشی متناسب با 

 استفاده از روشها و متدهای آموزشی جدید 

 تشویق دانشجویان و ایجاد انگیزه در انجام تکالیف محوله 

 رعایت احترام دانشجویان و سایر همکاران 

  طراحی سواالت استاندارد،اعالم به موقع نمرات 

  حضور در جلسه 

 

 دانشجو:روش های ارزیابی 

 Quiz  

  پرسش و پاسخ در کالس 

  پایان ترمامتحان 

 حضور منظم در کالس 

 

  مقررات:
 رعایت تمام اصول حرفه ای و آموزشی طبق مصوبات دانشگاه

 

 حد مجاز غیبت:

  طبق قوانین آموزشی در صورت موجه بودن 

  نمره کسر خواهد شد. %25در صورت غیر موجه بودن هر جلسه غیبت 

 

 قوانین نمره دهی: 

  آموزشی مصوبکسب حداقل نمره قبولی طبق مقررات 

  سوال چهار گزینه ای و یا تشریحی و یا جاخالی خواهد بود. 4نمره پایان ترم و شامل حداقل   17/1نمره هر جلسه 



 

 منابع:

 در طرح درس ها به صورت مجزا آورده شده است.


